2011 ਿਵਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ, 'ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵੁੱਮੇਨ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ (ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ) ਨੇ ਔਰਤਾ ਿਵਰੁੱਧ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਜੰਗਾ ਨ
ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ੇ ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮੁਿਹੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਿਕ ਇਹ ਲੱਿਭਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਸਮਾਿਜਕਆਰਿਥਕ ਪਿਹਲੂ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਔਰਤਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆ ਿਵਰੁੱਧ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਿਹੰਸਾ ਨ ਵਧਾਵਾ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਖਦੇ
ਹਨ। ਜੰਗ ਜਾ ਯੁੱਧ ਨ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ
ਰਾਹੀਂ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਰਿਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭਾ ਸਬੰਧੀ ਝਗਿੜਆ ਨ
ਨਿਜੱਠਣ ਿਹਤ ਿਹੰਸਾ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਿਲਆ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਰਦਾ
ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਿਹੰਸਕ ਮਰਦਾਉਪੁਣਾ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਹਫ਼ਾਿਜ਼ਤ ਖ਼ਤਰੇ
ਿਵਚ ਪੈ ਜਾਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਵਾਪਰੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਿਵਚ,
ਿਮਲਟਰੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਔਰਤਾ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ, ਿਸਵਲ ਨਾਗਿਰਕਾ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਜੋਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਤਬਦੀਲੀ, ਚਲ ਰਹੇ ਝਗਿੜਆ ਆਿਦ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਹਾ ਯੁੱਧਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆ ਦੀਆ ਿਨਵੇਕਲੀਆ
ਿਮਸਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਰਭਾਵ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀਆ, ਪਿਰਵਾਰਾ, ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਨ ਿਕਵੇਂ
ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸਦੇ ਹਾ।
ਿਪਛਲੇ ਵਰਹੇ 'ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ' ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ-ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾ ਿਵਚ ਬੜਾ
ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੰਮਬੀਕ ਤੋਂ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕਹਾ ਿਕ ''ਜੇਕਰ ਘਰਾ ਿਵਚ ਲੜਾਈ
ਰਹੇਗੀ, ਤਾ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਸ਼ਾਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।'' ਉਸ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੁਝ
ੰ ਲਦਾਰ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨ ਦਰਸਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰ ਿਵਚਲੀ ਸ਼ਾਤੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਸ਼ਾਤੀ
ਿਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ-2011 ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ :
ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਤੀ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਤੀ ਤਕ ਆਉ ਯੁੱਧ ਨ ਚੁਨੌਤੀ
ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਿਵਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੀਏ !
ਸਾਲ-2010 ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 16-ਿਦਨਾ ਮੁਿਹੰਮ ਿਵਚ ਉਨਹਾ ਪੰਜ ਨੁਕਿਤਆ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਿਜਨਹਾ ਨ ਔਰਤਾ
ਿਵਰੁੱਧ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਜੰਗਾ ਨ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰਾਥਿਮਕਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ :
1. ਜੰਗ ਨ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰਤਾ, ਸ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾ ਸਬੰਧੀ ਲਿਹਰਾ ਨ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ : ਕਈ
ਦਹਾਿਕਆ ਤੋਂ ਔਰਤਾ ਸਬੰਧੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਹਰਾ ਨੇ ਔਰਤਾ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰਾ ਲਈ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਬਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਨਹਾ ਲਿਹਰਾ ਨੇ ਉਨਹਾ ਸਮਾਿਜਕ ਤੇ ਆਰਿਥਕ
ਰਵਾਇਤਾ ਨ ਚੁਨੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀਆ ਔਰਤਾ ਿਵਰੁੱਧ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨ ਕਾਇਮ ਰਖ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਇਕ ਵਧੀਆ ਸੰਸਾਰ ਿਸਰਜਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਲੇਿਕਨ ਯੁੱਧਾ ਨ ਰੋਕਣ
ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਨ ਅੱਗੇ ਿਲਆਉਣ ਿਵਚ ਸਾਡੀਆ ਰਵਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੂੜਹੀਆ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਇਕ
ਚੁਨੌਤੀ ਬਣਕੇ ਆ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਿਸਵਲ- ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਨ ਵਧੇਰੇ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ,
ਇਕ ਿਨਰਣਾਕਾਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਨ ਸ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ
ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਿਮਲ ਸਕੇ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆ ਸਾਡੀ

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।
(ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬੀਿਜੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ-ਫੌਰ ਐਕਸ਼ਨ, ਸੀ ਈ ਡੀ ਏ ਡਬਿਲਊ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਿਹਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ
ਲਾਅ, ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੌਸ
ਂ ਲ ਦਾ ਮਤਾ 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, ਜੋਿਕ
ਔਰਤਾ, ਸ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸੀ)।
2. ਛੋਟੇ ਹਿਥਆਰਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ-ਿਹੰਸਾ ਿਵਚ ਉਨਹਾ ਦਾ ਰੋਲ : ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਘਰੇਲੂ
ਿਹੰਸਾ, ਇਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਿਹੰਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਿਵਚ ਬੰਦੂਕਾ ਰਖੀਆ ਹੋਣ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਨਹਾ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆ ਔਰਤਾ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਨ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ, ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਔਨ ਸਮਾਲ-ਆਰਮਜ਼ (ਆਈ ਏ ਐਨ ਐਸ ਏ) ਵੁਮੈੱਨਜ਼
ਨੈੱਟਵਰਕ' ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਘਰ ਿਵਚ ਬੰਦੂਕ ਰਖੀ ਪਈ ਹੋਏ ਤਾ ਔਰਤਾ ਦੀਆ ਿਤੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਿਹੰਸਕਮੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਿਨਆਈ ਝਗਿੜਆ ਿਵਚ ਵੀ ਲੋਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਿਸਆ ਦਾ
ਕਾਰਣ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹਿਥਆਰਾ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹਿਥਆਰਾ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾ ਪਰਤੀ ਹੀ ਿਹੰਸਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨਹਾ ਹਿਥਆਰਾ ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਿਖਆ ਜਾਦਾ
ਹੈ। ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਣ ਬੰਦੂਕਾ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ : ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਿਵਚ, ਿਜੰਨੀਆ ਬੰਦੂਕਾ ਹੋਣਗੀਆ
ਔਰਤਾ ਨ ਉਹਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹਿਥਆਰਾ ਦੀ
ਿਵਕਰੀ, ਵਪਾਰ, ਇਨਹਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਨਹਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਲ ਵੀ ਿਧਆਨ ਦੇਵਾਗੇ।
3. ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਜਨਸੀ-ਿਹੰਸਾ : ਿਕਸੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਨ ਵੀ ਇਕ ਚਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਿਝਆ ਜਾਦਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨ ਜਾ ਉਨਹਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਨ
ਅਤੇ ਉਨਹਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ਨੀਵਾ ਿਦਖਾਉਣਾ ਜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਜਾ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਾ ਉਸਤੋਂ
ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਿਜਨਸੀ- ਿਹੰਸਾ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਚੌਧਰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਸਾਲਾ ਿਵਚ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਿਜਨਸੀ-ਿਹੰਸਾ,
ਔਰਤਾ ਦੀ ਸੁੱਰਿਖਆ ਿਵਚ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਨਹਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ,
ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
4. ਔਰਤਾ ਿਵਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਹੰਸਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਚੋਣ-ਿਹੰਸਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਵੀ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ : ਰਾਜਨੀਤਕ ਟੀਚੇ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਿਹਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਿਹੰਸਾ ਦੌਰਾਨ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਜਨਸੀਿਹੰਸਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਿਹੰਸਾ ਿਵਚ ਔਰਤਾ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ-ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾ
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆ ਔਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਤੇ ਔਰਤਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਦਖਾਉਣਾ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਉਨਹਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਔਰਤਾ ਨ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਾਿਝਆ
ਰਿਖਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਨਹਾ ਨੇ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਬਕ ਕਰਾਤੀ ਿਵਚ ਮੁੱਖ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ । ਉਹ
ਸਰਕਾਰਾ, ਿਜਹੜੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਗਿਰਕਾ ਿਵਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਵਰਤਦੀਆ ਹਨ, ਉਹ ''ਐਮਰਜੈਂਸੀ'' ਵੇਲੇ ਕਾਨਨ ਦੇ
ਿਨਯਮ ਭੰਗ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ''ਅਿਤਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ'' ਕਾਨਨ ਲਾਗੂ ਕਰ
ਿਦੰਦੀਆ ਹਨ ਜਾ ਫੌਜੀ ਤਰੀਿਕਆ ਰਾਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾ ਦੇ ਿਹਮਾਇਤੀਆ ਨ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਿਦੰਦੀਆ ਹਨ,
ਇਹ ਕਿਹਕੇ ਿਕ ਉਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਹੰਸਾ ਨ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਿਹਤ ਇਹ ''ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰਬੰਧ'' ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ।

5. ਉਹ ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ, ਜੋਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਜਾ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ : ਕਈ
ਵਾਰੀ ਿਜਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਜਾ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਵੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ-ਫੌਜੀ ਨਾਗਿਰਕਾ ਤੇ ਿਹੰਸਾ
ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਧੱਕਸ਼
ੇ ਾਹੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿਜਨਸੀ-ਿਹੰਸਾ
ਨਾਲ ਿਦਖਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਬਰ ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹਿਥਆਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੰਡ -ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ
ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਿਜਨਸੀ-ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਿਲਸ ਿਵਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀਿੜਤ ਔਰਤ
ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਵਾਉਣ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾ ਿਪਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸਨ ਧਮਕੀਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਡਉਟੀ
ਤੇ ਫਰਜ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਫੌਜੀ-ਅੱਿਡਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਜਾ ਨੇੜੇ ਰਿਹੰਦੀਆ
ਔਰਤਾ ਨਾਲ ਿਹੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾ ਿਵਚ 'ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ' ਫੌਜੀਆ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਿਹੰਸਾ ਨ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਾਲ-2011 ਦੀ
ਮੁਿਹੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਸਰਵ-ਿਵਆਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਸਬੰਧੀ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਿਹੰਸਾ ਨ ਚੁਨਤ
ੌ ੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ
ਇਕ ਿਨਰਣਾਕਾਰੀ ਸਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਿਵਚ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਮਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾ, ਨੇਤਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਯੋਗੀਆ ਨ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀਮਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ । ਲੜਾਈ ਜਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸਮੇਂ ਤਾ
ਫੌਜੀਆ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਮੁਿਹੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਵੀ ਫੌਜੀਆ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾ ਨ ਿਵਿਭੰਨ ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ । ਇਸ ਸੋਲਾ ਿਦਨਾ ਮੁਿਹੰਮ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆ ਔਰਤਾ ਦੀ ਦੁਖ -ਭਰੀ ਿਵੱਿਥਆ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਔਰਤਾ ਨ
ਇਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਹੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾ ਦੀ ਅਤੇ
ਫੌਜੀਆ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ-ਸੋਚ ਨ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਂਿਦਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ 'ਜੇਕਰ ਘਰ
ਿਵਚ ਸ਼ਾਤੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਤਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।' ਅਿਹੰਸਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾ, ਪਿਰਵਾਰਾ,
ਬਰਾਦਰੀਆ,

ਸਰਕਾਰਾ

ਆਿਦ

ਨ

ਬਦਲ

ਸਕਦੇ

ਅਤੇ

ਪਰਭਾਿਵਤ

ਕਰ

ਸਕਦੇ

ਹਾ।

'ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ' ਪਿਹਲਾ ਵਾਗ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾ ਨ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾ
ਦੇ ਉਿਚਤ ਨੁਕਿਤਆ ਲਈ ਇਸ ਸੋਲਾ-ਿਦਨਾ ਮੁਿਹੰਮ ਉਤੇ ਕੇਂਿਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਦੇ
ਸਰਗਰਮ-ਵਰਕਰਾ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋਗੇ । ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜ ਨੁਕਿਤਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸੀ
ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਿਨਆ ਿਵਚ ਮੁਿਹੰਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਤਆਰ
ਕਰੇਗੀ। 2011 ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾ।

2011-ਕਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ |
'ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ' ਿਲਖਤੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਮਹੰਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਿਵਚ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਸਰੋਤ 16 ਿਦਨਾ ਮੁਿਹੰਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ'
'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਭੇਜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ '16 ਿਦਨਾ ਮੁਿਹੰਮ' ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ-ਅਿਧਕਾਰੀ ਨ ਵੀ ਿਲਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆ ਭੇਜਣ (16 ਡੇਅਜ਼ " ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ ਐਲ. ਰੁਟਗਰਸ.ਈਡੀਯੂ)।
'ਔਰਤਾ ਿਵਰੁੱਧ ਿਹੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ
ਸਰੋਤ ਇਸ '16 ਿਦਨਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਪਿਹਲਾ ਵਾਗ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਜੁਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
1.

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ, ਇਸ ਮੁਿਹੰਮ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ :

http://16dayscwgl.rutgers.edu
2. ਫਿਲੱਕਰ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆ ਫੋਟੋਆ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨ ਭੇਜ
ਸਕਦੇ ਹੋ: www.flickr.com/photos/16dayscampaign
3. 16 ਿਦਨਾ ਿਲਸਟਸਰਵ ਜਾਇਨ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਆ ਈ-ਮੇਲਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ :
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16 days-discussion

4. ਯਾਦ ਰਖੋ ਿਕ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵਚ ਆਪਣੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾ, 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੈਂਡਰ ਔਫ ਐਕਟੀਿਵਟੀਜ਼' ਨ
ਔਨਲਾਈਨ ਤੇ ਭੇਜ ਿਦਉ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ
ਜਾਏਗਾ। ਿਪਛਲੇ ਵਰਹੇ ਦਾ ਕਲੈਂਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ :
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calender

5. ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਥੇ ਇਹ ਦੇਖੋ : ''ਦੀ ਆਫੀਸ਼ਲ 16 ਡੇਅਜ਼ ਔਫ
ਐਕਟੀਿਵਜ਼ਮ ਅਗੇਂਸਟ ਜੈਂਡਰ-ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੰਪੇਨ'')
6. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
16days@cwgl.rutgers.edu

'ਿਜਨਸੀ ਿਹੰਸਾ ਿਵਰੁੱਧ 16 ਿਦੱਨਾ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਿਹੰਮ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਔਰਤਾ ਦੀ ਪਰਥਮ ਗਲੋਬਲ
ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਿਵਚੋਂ ਹੀ ਿਨਕਲੀ ਹੈ, ਿਜਸਨ 'ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵੁਮੈੱਨਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ (ਸੀ ਡਬਿਲਊ ਜੀ
ਐਲ), ਰੁਟਗਰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, 1991 ਨੇ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨ
'ਔਰਤਾ ਿਵਰੁੱਧ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਦਵਸ' ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦਵਸ' ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਿਣਆ। ਇਹ ਔਰਤਾ ਿਵਰੁੱਧ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਜਾ ਪਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਿਹੰਸਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ
ਹੈ।

